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Så fik jeg endelig sat mig til tasterne – det tog sin tid. Jeg må indrømme at jeg har haft hovedet 

fuldt af alt mulig andet end Ben Hur – det håber jeg I bærer over med. Men af samme grund bliver 

dette ”sommerbrev” altså heller ikke nogen større afhandling, men mere en huskeliste til alle jeres 

slunkne kalendere. 

Men først er der lige noget vi skal ha’ samlet op på, noget som synes at ha’ foregået sidste år, men 

som rent faktisk ikke er længere væk end det tidlige forår, lige der hvor træerne stod til at springe 

ud. Forårsturen gik i år til det skønne Gribskov. En skøn dag med højt til loftet, hvor vi havde 

allieret os med Henrik Jørgensen. Han viste os rundt i skoven, hvor han tegnede og fortalte lige 

dele fakta og lige dele røverhistorier. Frokosten blev indtaget på engen – Henriks hjertebarn. En 

eng der hvert år de sidste 10 år er blevet slået med le og revet græs/hø for at give plads til et væld 

af blomster bl.a. smukke orkideer. Jeg var selv med til høslæt i år. Det blev en hård dag hvor 30-35 

mand m/k en tidlig regnfuld lørdag morgen mødte op hos skovfogeden. Så gik det ud i engen hvor 

det gik derudaf med le og rive og solid håndkraft og 8 timer senere stod nyslået og revet og alt 

græsset lagt på hæs – træbukke. 

       

 

Bare 14 dage senere var der Ben Hur lejr i Prisen. Som sædvanlig med indgangsbøn fredag aften 

for de friske, der gør klar til rykind lørdag. Der bliver hygget til den store guldmedalje, go’ mad, lidt 

rødvin er der vist også med i billedet og en go’ portion underholdning i form af spil, der skal spilles 

og historier, der skal fortælles.  

Vi er nødt til også lige at tale lidt atletik – det er trods alt det, der legitimerer at vi er til…. 

”Mastersholdkamp” hedder vores veteranturnering nu. Vi kan nødtvunget konstatere, at holdet 

efterhånden har lagt sin fremtid bag sig. Vi er jo ikke blevet yngre og det kan ikke så meget ses på 

resultaterne men mere på alle de afbud, der kommer lige op til et stævne.  

 

Det betyder, at det er Tordenskjolds soldater, der farer rundt og laver alle øvelserne og det kan 

naturligvis aflæses på resultaterne. Det er altså ikke kønt, når en 100 m løber skal over og støde 



kugle….men det er sjovt og vi hygger os gevaldigt, for det skorter ikke på forplejning og kvalificeret 

opbakning fra det kompetente publikum. 

 

 

Nu lidt ”kalendersnak” 

*Det første, der presser sig på til kalenderen, er I allerede blevet mindet om. Vi taler her om årets 

store fødselsdagsfest fredag d. 26. august kl. 18:00. Det er her bestyrelsen tryller og gør sig til for 

alle medlemmerne, og det er her vi skal ha’ alle de gode historier fra en nylig overstået 

sommerferie m.m. Vi forventer naturligvis et fænomenalt sensommervejr, for der er jo lagt op til 

at vi skal sidde udendørs. Menuen er som de tidligere år – velkomstdrink, godt med grillmad, gode 

salater, dessert/kage og kaffe. Det hele til kun kr. 150,- pr. person med mulighed for at tilkøbe rød- 

og hvidvin til rene spotpriser. Husk at tilmelde jer inde på hjemmesiden – sidste frist d. 23. 

august 

* tirsdag d. 6. september er den gal igen. Da er der spisemøde i Huset og her må jeg indrømme, at 

jeg ikke har styr på hvem der står for løjerne, men det er helt sikkert umagen værd at møde op til 

hjemlig hygge og fremragende mad.  Også her skal I tilmelde jer på hjemmesiden – senest 4. 

september. 

* September er godt i gang og det betyder at vi nu er gået ind i efteråret og dermed står den på 

gymnastik. Der er ikke noget at gøre – vi skal jo til det… Helle er meldt i topform og står klar til at 

svinge pisken første gang onsdag d. 14. september kl. 18 på Holbergskolen. Så I kan allerede nu så 

småt begynde at vippe med øjenbrynene og rulle med maven(erne), så I ikke møder helt blanke op 

til den første session. 

*Lørdag d. 1. oktober kl. 09:00 i Parken. Efterårstravetur. Turen går til Esrum kloster. Turen er lagt 

i hænderne på Thomas, som har sørget for en tur på ca. 14 km. Det bliver en rundtur hvilket 

betyder at vi slutter af med kaffe og kage ved Klosteret. Med gode vandresko og en solid 

madpakke kan det ikke gå helt galt. Mere info senere. 

*Tirsdag d. 4. oktober** er der igen tirsdagsspisning. Det er så langt fremme at jeg ikke her kan 

skrive mere om hvem der står for at svinge gryderne, men igen – det er ALDRIG kedeligt. 

* Og så tror jeg ikke der sker mere før der tirsdag d. 1. november** igen er spisning. Vidunderlig 

mad, liflige dråber og hyggesnak så det basker – det er mentalhygiejne der er til at forstå. 

* Tirsdag d. 22. november** kl. 18:30 er der den årlige generalforsamling i Huset. Det er her vi 

skal se om der er penge på kontoen til næste år, om der bliver udskiftning i bestyrelsen, om der er 

fraktioner i klubben som vil noget andet – spænding og dramatik samt gode håndmadder og et lille 

glas til. 



* Tirsdag d. 6. december** er der den årlige julefrokost, hvor alle deltagere kommer med en ret til 

det fælles ta’selv bord. 

*Søndag den 8. januar 2017. På dette tidspunkt er 2016 en saga blot og vi er godt i gang med det 

nye 2017. Der blæses til Standerhejsning kl. 10:00 i Parken. 

 

Det var hvad jeg kunne komme op med, her hvor olympiske resultater strømmer ind og vi ligger til 

mindst 13 medaljer. Vi kipper med flaget for Sara Slotts flotte løb, som formanden trofast sad 

oppe for at se - ligesom han en sen nat sad og så mændenes 100 m... Een gang vaccineret med 

atletik holder vaccinen hele livet.... 

Fortsat god sommer til jer alle – sug de sidste stråler til jer – der er langt til næste sommer. 

 

Kærlig hilsen 

Bo 

OBS: Arrangementer markeret med ** efter datoen:  

Bookinglisten til Huset er ikke tilgængelig endnu…………. så datoerne kan evt. ændres. 
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